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 براي يادگيري قواعد استخراج اطالعات از متن جديدارائه الگوريتمي
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 هيئت علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر

و فناوري اطالعات دانشگاه صنعتي اميركبير
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 مجتبي شكري
 كارشناسي ارشد نرم افزار دانشگاه صنعتي اميركبير

 هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد دماوند

shokri@damavandiau.ac.ir 

ب:چكيده يهخصوص در شبكهبا رشد سريع حجم متون قابل دسترس
ا،جهاني اينترنت اهميت روز افزون يافته طالعات از متن كار استخراج

از دو مرحله ساخت هاي استخراج اطالعات عمليات اصلي سيستم. است
و استفاده از پايگاه  پايگاه دانش مورد نياز براي استخراج اطالعات

در. دانش براي استخراج اطالعات از متون ورودي تشكيل شده است
ش مورد نياز الگوريتمي ارائه اين مقاله براي توليد خودكار پايگاه دان

از متون استخراج اطالعات الزم براي تواند قواعد شده است كه مي
وب( ساختارمند نيمه در طول يك فرآيند يادگيريرا)مانند صفحات

كه يك الگوريتم استقراي قاعده در اين الگوريتم. بانظارت توليد كند
و بر اساسميشروع از يك قاعده عمومي است، و شود ورودي

و نيز معيارهاي هايي كه در مثال خروجي هاي آموزشي وجود دارد
و دقيق ارزيابي قواعد، آن قاعده اختصاصي مي تر تعريف. شود تر

و AATPو ATPهاي جديد معيار قواعد استخراج ارزيابي براي مقايسه
از اطالعات، تعريف پس و استفاده پردازش نهايي براي بهتر كردن قاعده

يري به روش تعاملي با كاربر براي بدست آوردن نتيجه بهتر از ديگر يادگ
هر قاعده استخراج اطالعات. موارد طراحي شده در اين الگوريتم است

و در صورت تطبيق  به صورت الگويي است كه بايد در متن جستجو شود
با قسمتي از متن، اطالعات مورد نياز بر اساس پارامترهاي تعريف شده 

برن الگوريتمايبراي ارزيابي. استخراج يابددر الگو  ، نتايج به دست آمده
هاي يكي از سيستم( WHISKهاي آزمايشي با نتايج سيستم روي مثال

را) موفق در استخراج اطالعات مقايسه شده است كه بهبود قابل توجهي
مي Recallو Precisionدر هر دو معيار  .دهد نشان

، كـاويوب، كـاوي مـتن، اطالعات از متن استخراج:كليدي هاي واژه
.هاي استخراج اطالعات از متن سيستم،يادگيري قواعد، استقراي قاعده

 مقدمه-1

اطالعات خاصي را از انبوه متون در دسترس كه بخواهيم زماني
ب استخراج كنيم، اهميت سيستم صورته هايي كه بتوانند متون را

شدبيشتر مشخص، خودكار پردازش كنند از. خواهد استخراج اطالعات
از) مانند يك پايگاه داده(يك قالب ساختارمندي متن شامل ارائه

.]1[باشد اطالعات دلخواه موجود در متن مي
هاي كالسيك استخراج اطالعات اغلب براي استفاده بر روي سيستم

و به همين جهت از پردازش]8،7[اند متون بدون ساختار ساخته شده
و نحوي استفاده كرده زبان به طبيعي مانند پردازشات لغوي اند كه نياز

و با استفاده از دانش افراد خبره بدست  منابعي دارد كه به صورت دستي
آن مي و از طرف ديگر، ساخت و وقت گير هستند آيد و بسيار ها پيچيده

ها بر روي هاي اخير بيشتر تالش در سال.باشند مختص به دامنه مي
از هايي از يادگيري ماشين تمركز داشته اده از روشاستف اند كه كمتر

و منابع الزم مانند دانش مورد نياز  پردازشات زبان طبيعي استفاده كند
در اين.]9،8[براي استخراج اطالعات را به صورت خودكار توليد كند 

، مدل مخفي ماركوف]10،8[ هايي نظير استقراي قاعده راستا از تكنيك
و]14،2[هاي آماري، روش]13[، ماكزيمم اينتروپي]12،11[

از]15،1[كاوي داده و در بعضي از تحقيقات استفاده شده است
و تركيبي استفاده تكنيك هاي مختلف يادگيري ماشين به طور همزمان

هاي هاي يادگيري به كار رفته در سيستم روش.]15،16،4،3[است شده
و در موارد معدودي صورت بانظارت بودهاستخراج اطالعات اغلب به  اند

در بعد كاربردي،.]17،5،2[يادگيري بدون نظارت استفاده شده است 
هاي مختلفي مانند هاي استخراج اطالعات در دامنه سيستم

و اطاعات پزشكي مورد استفاده قرار گرفته .]19،18[اند بيوانفورماتيك
ت هاي اخير استفاده از روش در سال و در كنيكها هاي استخراج اطالعات

و به ويژه با توجه]22،21،20[كاوي مورد توجه قرار گرفته است متن
به انبوه منابع قابل دسترس در وب، تحقيقات بسياري در زمينه

.]24،23،6،4،3[كاوي انجام شده است وب
ها افزايش انفجارگونه اطالعات در اينترنت كه حجم قابل توجهي از آن

 HTMLساختارمند مانند صفحات هاي ساختارمند يا نيمهبدر قال
كه هستند، استفاده از روش ه صورت خودكاربهاي يادگيري ماشين

و رايج عمل مي اي ترين مسئله مهم.كرده استتر كنند را توجيه پذيرتر
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هاي استخراج اطاعات با آن روبرو هستيم، باال بردن كه در سيستم
ميمعيارهاي ارزيابي كارآ براي ارزيابي كارآيي اصلي دو معيار. باشد يي

از كه، اول اين. هاي استخراج اطالعات وجود دارد سيستم چه درصدي
و دوم اين از،كه اطالعات استخراجي صحيح هستند چه درصدي

دو.]25[اند اطالعات موجود در متن استخراج يافته اغلب بهبود هر
و  افزايش يكي باعث كاهش معيار به صورت همزمان مشكل است

.]26،8[ ديگري خواهد بود
هدف اصلي اين مقاله رسيدن به الگوريتمي جديد براي يادگيري قواعد
استخراج اطالعات از متن است كه به پردازشات زبان طبيعي احتياج 

و هر دو معيار  را همزمان بهبود Recallو Precisionنداشته باشد
به.بخشد . ايمز يادگيري بانظارت استفاده كردهاهدف اين براي رسيدن

ايم بر همين اساس الگوريتمي جديد بر پايه استقراي قاعده ارائه كرده
كه در آن پايگاه دانش مورد نياز براي استخراج اطالعات به صورت 

مي خودكار از روي مثال . شوند هاي آموزشي برچسب زده شده توليد
به صورت الگويي است كه بايد تم در اين الگوريقواعد استخراج اطالعات

و در صورت تطبيق با قسمتي از متن، اطالعات  در متن جستجو شود
در. مورد نياز بر اساس پارامترهاي تعريف شده در الگو استخراج يابد

و و بر اساس ورودي اين الگوريتم از يك قاعده عمومي شروع شده
ن هايي كه در مثال خروجي و يز معيارهاي هاي آموزشي وجود دارد

و دقيق ارزيابي قواعد، آن قاعده اختصاصي مي تر بر. شود تر قاعده اوليه
و نيز  و حواشي عبارت هدف قرار دارد اساس اطالعاتي كه در نزديكي

مي ساختار خود عبارت هدف اختصاصي و بهبود معيارهاي. يابد تر شده
و ارزيابي قواعد استخراج اطالعات، تعر يف جديد براي مقايسه

به پردازش پس و استفاده از يادگيري هاي نهايي براي بهتر كردن قاعده
با كاربر براي به دست آوردن نتيجه بهتر از ديگر موارد]1[روش تعاملي 

خروجي اين الگوريتم مجموعه. باشد طراحي شده در اين الگوريتم مي
ها عمل استخراج قواعد استخراج اطالعات است كه بر اساس آن

مياطالع مي.دشو ات از روي متون ورودي انجام در اين الگوريتم تواند
و نيمه به ويژه بر روي صفحات(ساختارمند محدوده متون ساختارمند

.مورد استفاده قرار گيرد)كاوي وب به عنوان ابزار وب
هاي استخراج اطالعات بررسي در بخش بعدي به طور اختصار سيستم

و سپس  طراحي شده براي جزئيات الگوريتم هاي بعدي در بخششده
در بخش ارزيابي، نتايج. آيد يادگيري قواعد استخراج اطالعات مي

 WHISKسيستم نتايج با Recallو Precisionگيري معيارهاي اندازه
مي كه از سيستم شود، هاي موفق استخراج اطالعات از متن محسوب

و تحليل قرار مي و مورد تجزيه و مقايسه شده در بخش انتهايي گيرد
مي نتيجه و پيشنهادات كارهاي آينده .آيد گيري

 هاي استخراج اطالعات سيستم-2
ارائه اطالعات دلخواه، بصورت،استخراج اطالعات سيستموظيفه

به. است از اطالعات موجود در متنساختارمند  نوع متن ورودي

ي ساختارمند، شبه هاي استخراج اطالعات در سه دسته سيستم
و بدون ساختار تقسيم متن ساختارمند.]6،1[شوندميبندي ساختارمند

و از يك واژگان محدود استفاده كندمياز يك قالب خاص پيروي 
متن شبه ساختارمند داراي قالب. كند مانند گزارشات آزمايشگاهي مي

نمتن باشد ولي مانند كامال مشخصي نمي و يستبدون ساختار نيز
ب اطه اغلب ميصورت و تلگرافي متن بدون. باشد العات غير گرامري

ميناساختار شامل جمالت زبان طبيعي مانند داست  سيستم.باشد ها
استخراج اطالعات براي استخراج اطالعات از متن احتياج به دانشي دارد

ب ميه كه اغلب كه صورت مجموعه قواعد استخراج اطالعات باشد
و خروجي را بر اساس آن بدست كند الگويي را در متن جستجو مي

زاهاي اخير تمركز تحقيقات بر روي استفاده در سال.]25[آورد مي
و يادگيري ماشين براي بدست آوردن مجموعه قواعد روش هاي آماري

ب هاي استخراج سيستم. است صورت خودكار بودهه استخراج اطالعات
ب اطالعات را مي پسه توان ي بدست آمده پردازش بر روي خروج عنوان

استفاده كرد)مانند موتورهاي جستجو( هاي بازيابي اطالعات از سيستم
هر.]8[تري بدست آوردو اطالعات دقيق سيستم استخراج چون در

ي دامنهيك اطالعات نياز به توليد پايگاه دانش استخراج اطالعات در 
به باشد، سيستم مورد نظر مي هاي استخراج اطالعات اغلب مختص

و به همين علت اگر توليد پايگاه دانش به صورت خودكار دا منه هستند
.باشد، قابليت حمل پذيري آن باالتر خواهد بود

و Precisionهاي استخراج اطالعات با دو معيار كارآيي سيستم
Recall مي اندازه و ميزان دقت خروجي Precision. شوند گيري ها
Recall خراج اطالعات مورد توجه از ميزان پوشش سيستم از لحاظ است

براي كه هر دو معيار مهم هستند، به علت اين. دهد متن را نشان مي
ازآنتركيب  مي F-Measureمعيار ها :شود با تعريف زير استفاده

F-Measure = (2* Precision* Recall) / (Precision + Recall) 

ارمند مانند هاي استخراج اطالعات در قالبي ساخت هاي سيستم خروجي
و هر ركوردهاي يك جدول استخراج مي يابند كه هر ركود را يك فريم

ب. نامند فيلد از آن را يك شكاف مي صورته اگر اطالعات هر شكاف
و اگر اطالعات تمام  جداگانه استخراج يابند، استخراج تك شكافه داريم

در شكاف استخراج چند،تواماً استخراج يابند خروجيهاي موجود
ها نيز در استخراج كه در حالت دوم ارتباطات ميان شكاف شكافه داريم

.اطالعات استفاده شده است

 يادگيري قواعد استخراج اطالعاتجديد الگوريتم-3
با قالب قواعد استخراج اطالعات كه در اين الگوريتم استفاده مي شود

.يك مثال در زير نشان داده شده است
Pattern:: * (Nghbr) * (Digit) ‘Bdrm’ * ‘$’ (Number) 
Output:: Rental {Neighborhood $1} {Bedrooms $2} {Price $3} 

هر قاعده استخراج. باشد هاي اجاره خانه مي اين قاعده در دامنه آگهي
را،Pattern:باشدمي قسمتاطالعات داراي دو  در قالب عبارات الگويي
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RuleLearner (UnTagged_Set) 
 Training_Set = NULL 
 Rules_Set = NULL 
 Repeat at (End of UnTagged_Set OR User’s Request) 
 Select N number of New_Instance from UnTagged_Set 
 For each New_Instance in Training_Set 
 User Adds Tags to New_Instance 
 For each New_Instance in Training_Set 
 For each Tag of New_Instance 
 Discards Rules with Errors from Rules_Set 
 For each Instance in Training_Set 
 For each Tag of Instance 
 If Tag Is Not Covered By Rules_Set 
 Rule = Build_Rule (Instance, Tag, Training_Set) 
 Rules_Set = Rules_Set + Rule 
 Prune Rule_Set 
End of RuleLearner 
Build_Rule (Instance, Tag, Training_Set) 
 Rule = Build_BasicRule (Instance, Tag, Training_Set) 
 Extentd_BasicRule(Rule, Instance, Tag, Training_Set) 
Eٍnd of Build Rule 

ميباقاعده جس نشان خروجي، Outputوتجو شود دهد كه بايد در متن
هاي ايده بكارگيري قواعد در قالب عبارت.دهد مربوطه را نشان مي

الگوبرداري شده WHISKباقاعده از سيستم استخراج اطالعات 
 پارامترهاي ارائه شده در خروجي از عبارات مشخص شده.]26[است

مي)توسط پرانتز(  3$و(Nghbr)به 1$بطور مثال.يدآ در الگو بدست
ب(Number)به اه اشاره دارد كه و بها اشاره ارهجترتيب به نام محله

و عالئم موجود در متن براي محدود كردن الگو. كنند مي از عبارات
مي استفاده مي در Bdrmمانند عبارت(تواند يك عبارت ثابت شود كه

 در مثال باال Numberمانند(باشد يا نام يك دستة معنايي)مثال باال
حالت اخير به اين معناست. باشد) كه به دستة معنايي اعداد اشاره دارد

كه بايد در متن عبارتي وجود داشته باشد كه عضو آن دستة معنايي 
كه به صورت يك فريم با چند شكاف است خروجيي مجموعه. باشد
.اي از اطالعات موجود در متن بوجود آورد تواند پايگاه داده مي

و از روي مثاليادگيري قو هاي اعد استخراج اطالعات به روش بانظارت
نوع متوني. شود آموزشي برچسب زده شده به صورت خودكار انجام مي

ساختارمند مانند شود متون نيمه كه در اين الگوريتم استفاده مي
صفحات وب است كه در يك دامنه خاص از موتورهاي جستجو بدست 

ميو عمل استخراج اطالع اند آمده . گيرد ات به صورت چندشكافه صورت
قواعد استخراج اطالعات در يك فرآيند استقراء باال به پايين توليد

هاي آموزشي توسط كاربر با پروسه برچسب زدن مثال. شوند مي
مي يادگيري، توامان صورت مي شود كه الگوريتم گيرد كه باعث

به هاي مناسب يادگيري مثال . كاربر ارائه كندتري را براي برچسب زدن
گيري جاري هاي ارائه شده به كاربر براي تصميم بدين منظور كه مثال

شبه كد سطح باالي الگوريتم در شكل.الگوريتم يادگيري مفيدتر باشند
.ارائه شده است1شماره 

 يادگيري قواعد استخراج اطالعاتالگوريتم)1(شكل

.قسمت يك الگوريتم تكرار شونده استالگوريتم طراحي شده براي اين
آموزشي در اختيار كاربر قرار هاي مثالاي از در هر تكرار مجموعه

آنگير مي سپس يك مجموعه قواعد براي. ها را برچسب بزندد تا
هاي جديدي مثال+ مجموعه قديم آموزشي(مجموعه جديد آموزشي 

مي) كه كاربر برچسب زده است ازج در اين.ديآ بدست ا هر يك
مي مثال شود هاي موجود در مجموعه آموزشي منجر به توليد يك قاعده

و سپس اين مجوعه قواعد به مجموعه قواعد كه آن را پوشش مي دهد
البته شرط توليد يك قاعده از روي يك مثال. شود قبلي اضافه مي

در آموزشي اين است كه اين مثال آموزشي توسط هيچ قاعده اي
به. عد استخراج اطالعات پوشش داده نشودمجموعه قوا در اصل با توجه

قالب قواعد درنظر گرفته شده، الگوريتم ارائه شده براي يادگيري قواعد 
شده است كه طي آن الگوهاي استخراج اطالعات به فرآيندي تبديل 

مي مهمي كه در بيشتر مثال اين. آيد هاي آموزشي وجود دارد، بدست
ع ميكار با يك الگوي دهد شروع شده مومي كه مثال جاري را پوشش

. يابدو سپس گسترش مي
ايـن. شـوند در انتهاي الگوريتم، طي فرآيندي قواعد اضـافه حـذف مـي

هاي پوشـش داده شـده توسـط هايي هستند كه محدوده مثال قواعد آن
و قاعـده يـا قواعـد قدرتمنـدتري پوشـش داده مـي بوسيلهها، آن شـود

و بهتر است براي مزيتي به مجموعه قواعد ما نمي ها، نگهداري آن افزايد
جلوگيري از حجيم شدن مجموعـه قواعـد كـه سـرعت يـادگيري را در 

.كند، از مجموعه قواعد استخراج حذف شوند مراحل بعد كم مي

يك قاعده اوليهيا3-1  جاد
يك قاعده اوليه،با داشتن يك مثال آموزشي به همراه برچسب خروجي

مي براي آن براي اين منظور در ابتدا يك قاعده بسيار. شود ساخته
شود كه هدف از آن، پوشش دادن به مثال جاري عمومي ساخته مي

مي. باشد مي و ممكن است كه بر روي مثال اين قاعده، عمومي هاي باشد
پس از ساختن قاعده اوليه، با افزودن. جديد بسياري دچار خطا شود

ب ميعباراتي از متن مثال هر قاعده. كنيمه قاعده سعي در توسعه آن
مي جديد با حالت قبلي و در صورت بهتر بودن اش مقايسه شود

براي مقايسه قواعد به جاي استفاده از خطاي. شود جايگزين آن مي
هاي استخراج اطالعات زيادي استفاده شده الپالسين كه در سيستم

تعريف AATPو ATP، معيارهاي ارزيابي جديدي با نام]26[است 
كه شده مي4-3در بخش اند .شود به آن پرداخته

الگوريتم ايجاد قاعده اوليه از روي يك مثال آموزشي2 شماره در شكل
يك. نشان داده شده است استقراي قاعده از باال به پايين با ساخت
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Build_BasicRule (Instance, Tag, Training_Set) 
 Rule  = Empty_Rule (#Slots of Output Case Frame)   
 For I = 1 to #Slots in Tag 
 Rule = Anchor (Rule, Instance, Tag, Training_Set, i) 
Anchor (Rule, Instance, Tag, Training_Set, i) 
 Base1_Rule = Rule 
 Term = Extraction I in Tag 
 If  Term is in Semantic Classes  
 Base1_Rule = Base1_Rule + “* ( Semantic Class Name)” 
 Else  
 Base1_Rule = Base1_Rule + “* (‘Term’)”     
 Base2_Rule = Rule 
 Term1 = Left Term of Extraction I in Instance Input Text 
 Term2 = Right Term of Extraction I in Instance Input Text 
 If  Term1 is in Semantic Classes  
 Base2_Rule = Base2_Rule + “Semantic Class Name ( * )” 
 Else  
 Base2_Rule = Base2_Rule + “Term1 ( * )” 
 If  Term2 is in Semantic Classes  
 Base2_Rule = Base2_Rule + “( * ) Semantic Class Name” 
 Else  
 Base2_Rule = Base2_Rule + “( * ) Term2” 

If Rule1 Rank > Rule2 Rank  Then Rule = Base1 Rule

هاي آموزشي را پوشش خواهد شود كه تمام نمونه قاعده خالي شروع مي
ميقاع. داد :باشد ده خالي براي يك استخراج سه شكافه بصورت زير

Empty Rule = “ * ( * ) * ( * ) * ( * ) * “ 
مي سپس هر يك از شكاف و با توجه به محدوده ها بررسي كه شود هايي

براي استخراج آن شكاف وجود دارد، عباراتي براي استخراج آن شكاف 
الح لنگر انداختن آن شكاف اين كار را در اصط. شود در نظر گرفته مي

يك. ناميم مي در اين الگوريتم براي لنگر انداختن يك استخراج در
.شكاف، دو رويكرد متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است

گوييم، فقط عباراتي بررسي در رويكرد اول كه به آن الگوي دروني مي
مي مي وده هر محد. توانند درون محدوده استخراج قرار بگيرند شوند كه

شكاف، جفت پرانتزي است كه عبارت تطبيق داده شده در آن به عنوان 
به طور مثال جفت پرانتز اول. شود خروجي شكاف در نظر گرفته مي

)يعني اولين  * را،در قاعده خالي باال( محدوه استخراج شكاف اول
و هر عبارتي كه در آن باشد به عنوان خروجي متناظر نشان مي دهد
ا در رويكرد دوم كه به آن الگوي. ول در فريم خروجي خواهد بودشكاف

مي بيروني مي شوند كه در خارج محدوده گوييم، فقط عباراتي بررسي
و محدود كننده آن  و در حقيقت دربرگيرنده استخراج قرار دارند

*در اين جا داخل محدوده استخراج با ستاره. استخراج خاص هستند

و چپ محدوده استخراج، شود ولي در عوض پر مي در دو سمت راست
.شوند كه محدود كننده عبارت استخراجي هستند عباراتي اضافه مي

ي اوليه الگوريتم ايجاد يك قاعده)2(شكل

براي بدست آوردن قاعده اوليه براي يـك مثـال آموزشـي، ابتـدا بـراي
ل و بيروني عمل نگرانـداختن را انجـام شكاف اول با هر دو الگوي دروني

و بهترين مي و سپس دو قاعده بدست آمده را با هم مقايسه كرده دهيم
مي آن و با همين ها را انتخاب و سپس با مبنا قرار دادن اين قاعده كنيم

را. دهيم روش براي شكاف دوم عمل لنگر انداختن را انجام مي اين عمل
مي به تعداد شكاف اي برسـيمم تا به قاعـده كني هاي فريم خروجي تكرار

و بيرونـي بـراي پوشـش مثـال آموزشـي  كه از بهترين الگوهاي درونـي
.استفاده كرده است

 گسترش قاعده اوليه3-2
دهيم تا كارآيي آن را پس از ايجاد يك قاعده اوليه، آن را گسترش مي

3گسترش قاعده اوليه در شكل شماره الگوريتم. به حد مطلوب برسد
ا در براي اين منظور براي هر يك از عبارت.ستارائه شده هاي موجود

شود كه اضافه شدن آن به قاعده، كارآيي متن مثال آموزشي، بررسي مي
هر بار كه يك عبارت از متن مثال. دهد يا خير قاعده را افزايش مي

و در محل متناظر به قاعده اضافه مي شود، دو حالت آموزشي، انتخاب
يا: شود در نظر گرفته مي آن عبارت متعلق به يك دسته معنايي هست

به جاي خود عبارت،،اگر عبارت متعلق به يك دسته معنايي باشد. خير
ميكالس معنايي آن  و در غير اين در محل متناظر از قاعده اضافه شود

سپس نتيجه اين اضافه. صورت خود عبارت به قاعده اضافه خواهد شد
ق شدن بررسي مي و اگر اعده جديد از قاعده قبلي بهتر بود، شود

گذاري يا هر يك از كلمات، اعداد، عالئم نقطه. جايگزين آن خواهد شد
مي HTMLهاي برچسب و به عنوان يك عبارت در نظر گرفته شوند

شد نتيجه اضافه كردن آن اين روند تكرار. ها به قاعده بررسي خواهد
:دشود تا يكي از دو حالت زير اتفاق بيفت مي
ي مطلوبي برسد كه ادامه گسترش امتياز قاعده جاري به حد آستانه-1

.قاعده نياز نباشد
بار تكرار متوالي، امتياز قاعده جاري تغيير نكند يا بهبودي درMدر-2

.آن حاصل نشود

Extentd_BasicRule(Rule, Instance, Tag, Training_Set) 
 Best_Rule = Rule 
 Best_Rank = Rank(Rule, Training_Set, AutoTagged_Set) 

 Do Untill ( Rank(Rule) >= Rank_Threshold ) OR 
 ( No Improvement in Rank in M Iteration) 
 Extentd_Rule(Rule, Training_Set, AutoTagged_Set) 
 PostExtentd_Rule(Rule, Training_Set, AutoTagged_Set) 
Extentd_Rule(Rule, Training_Set, AutoTagged_Set) 
 Select Next Term from Instance 
 Proposed_Rule = Rule + Term 
 Rank_ProposedRule = Rank(ProPosed_Rule) 
 If Rank_ProposedRule > Rank(Rule) Then 
 Best_Rule = Proposed_Rule 
 Best_Rank = Rank_ProposedRule 
 If Rank_ProposedRule = Rank(Rule) Then 
 If Proposed_Rule has more Semantic Classes 
 Best_Rule = Proposed_Rule 
 Best_Rank = Rank_ProposedRule 
 Rule = Best_Rule 
End Extend_Rule 
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 الگوريتم گسترش قاعده اوليه)3(شكل

 متن ورودي، دوبارهدر الگوريتم باال در صورت رسيدن به انتهاي
مي الگوريتم در حالتي كه چند قاعده. شود از ابتداي متن ادامه داده

پيشنهادي داراي مقدار امتياز يكساني از تابع امتيازدهي باشند، از 
آن قوانين مكاشفه و ذهني براي رجحان دادن يك كدام از ها استفاده اي

و قاعده مي معنايي استفاده اي كه به جاي خود عبارت از دسته شود
اي را بهتر تشخيص يعني قاعده. شود كرده است، ترجيح داده مي

كه. معنايي بيشتري باشد دستهدهيم كه داراي مي دليل اين است
قواعدي ترجيح داده شوند كه داراي محدوديت كمتري از نظر منطبق 

و بتوانند مثال . هاي بيشتري را پوشش دهند شدن با متن ورودي باشند
د و نيز تر از يك عبارت خاص مي سته معنايي بسيار عمومييك باشد

، اسامي)در دامنه استخراج از متن بدون ساختار(يك فيلد نحوي 
براي. دهد بيشتري را نسبت به يك كلمه يا عبارت خاص پوشش مي

مي هايي كه برچسب دامنه دهيم هاي نحوي يا معنايي ندارند، پيشنهاد
تري به محدوده هاي نزديك كه داراي عبارت قواعدي ترجيح داده شوند

مي. استخراج باشند توان در هر لحظه يك پنجره به اندازه بدين منظور
Kو عبارات موجود در اين پنجره را مورد گرفتشناسه را در نظر

د .دابررسي قرار

 پردازش قاعده گسترش يافتهپس3-3
عبارات به قاعده چون كه در گسترش قاعده اوليه، تاثير اضافه شدن

ميبه قاعده بهتر براي رسيدن  اگر تمامي حاالت ممكن شود، بررسي
و نمايي براي جستجو بررسي شوند، يك فضاي حالت بسيار بزرگ

. شود وجود خواهد داشت كه انجام آن منجر به يك الگوريتم ناكارآ مي
و عمل به همين دليل از يك روش جستجوي رو به جلو استفاده شده

و بررسي تاثير اضافه گست رش قاعده با حركت روبه جلو در متن ورودي
با استفاده از اين روش بدون اين. شدن عبارت جاري انجام شده است

كنيم كه كليه فضاي حالت بررسي شود به سمت قاعده بهتر حركت مي
شود، اما اشكاالتي نيز وجود دارد زيرا وقتي يك عبارت به الگو اضافه مي

. بقيه حاالت بدون حضور عبارت مزبور صرف نظر شده استاز بررسي 
به طور مثال ممكن است كه اضافه كردن دو كلمه با هم، يك قاعده با

آن كندكارآيي بهتر حاصل  ها منجر به قاعده ولي اضافه كردن تك تك
يا اين كه در حين اضافه كردن عبارات به الگو، يك انتخاب. بهتر نشود

گر چه ممكن است كه به صورت محلي در موقعيت(اشتباه صورت گيرد 
آن) جاري، قاعده بهتر شده باشد و بعد از و يك عبارت بيجا اضافه شود

هر چه قدر هم بهبود به وجود آيد، قاعده بهتري كه با نبود آن عبارت
.شد، پيدا نشود درست مي

پردازش براي اين كه تا حدودي اين مشكل برطرف شود از يك پس
مي بر روي قاعدهنهايي  از. كنيمي توليد شده استفاده براي اين منظور

اگر به صورت اتفاقي عباراتي: شده است استفادهيك منطق بسيار ساده 
از قاعده نهايي حذف شوند، احتمال دارد اين عبارات جزو همان عباراتي 

ها در يك مرحله از يادگيري مناسب بوده است باشد كه اضافه شدن آن
ح باو در و حاال الت كلي فقط محدوديت قاعده را افزايش داده است

. ها ممكن است به قاعده كارآتري برسيم حذف آن
كه براي اين منظور ما قاعده نهايي را در نظر مي و تمام حاالتي را گيريم

حـال از روي. گيـريم بتوان يك عبارت از آن را حذف كرد را در نظر مي
ع انـد، بارت از قاعـده نهـايي بدسـت آمـده قواعد جديد كه از حذف يك

مي بهترين آن مي ها را انتخاب و آن را با قاعده اصلي مقايسه كنيم كنيم
مرحله بعد ايـن. كنيمو اگر داراي امتياز باالتري بود آن را جايگزين مي

هاي دو عضوي، سه عضـوي است كه همين كار را براي انتخاب مجموعه
ا...و  نتايج تجربـي بدسـت. لگوي قاعده تكرار كنيماز عبارات موجود در

آمده از آزمايش سيستم نشـان داد كـه اگـر تعـداد شـكاف هـاي فـريم 
بـه طـور پـردازش نهـايي باشد، انجام عمـل حـذف در پـسnخروجي 

ارزشو ادامـه آن]1[سودمند اسـت عضويnهاي متوسط تا مجموعه
هـاي بـاالتر يـا افزوده چنداني نخواهد داشت ضمن اين كه در مجموعـه 

و حذف از قاعده نـداريم يـا ايـن كـه  تعداد عبارات الزم را براي انتخاب
شود كه قاعده آن قـدر حذف تعداد بااليي از عبارات از الگو باعث آن مي

. عمومي بشود كه كارآيي آن پايين بيايد

و مقايسه قواعد-3-4  امتيازدهي
و ارزيابي قواعد گفته شده قبليدر هر يك از مراحل نياز به مقايسه

از،حل ممكن براي امتيازدهي ترين راه ساده. توليد شده بود استفاده
اگر ما معيار كارآيي را ميزاناام. باشد خطاي الپالسين يك قاعده مي

نسبت به امكان،هاي آموزشي در نظر بگيريمل مثا رويدقت قاعده بر 
و به قدرت بحافظه ايمل بودهغافهاي جديد پوشش قاعده بر روي مثال

كهويماهسپاري قواعد بيش از حد تكيه كرد نبايد انتظار داشته باشيم
و در نتيجه دقت سيستم در  قواعد ما قدرت تعميم خوبي داشته باشند

رفع اين برا. خواهد بود پايينهاي جديد جوابگويي درست به مثال
بمشكل (AutoTagged_Set)بيمجموعه ارزيا نامه، از يك مجموعه

و امتياز استفاده مي دهي قواعد را با استفاده از مجموعه كنيم
ميو مجموعه ارزيابي(Training_Set)آموزشي در. دهيم توامان انجام

قاعده را بر روي مجموعه آموزشي Precisionحقيقت ما در اينجا معيار
هايي مثالو ميزان افزايش پوشش مجموعه قواعد استخراج را بر رو

و معيار جديدي را تعريف مي كنيم مجموعه ارزيابي با هم تركيب كرده
و هم  و بحافظه سپاري مجموعه قواعد استخراج كه هم ميزان دقت

و ديده نشده را در نظر ميزان قدرت قواعد در پوشش مثال هاي جديد
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هاي زير به صورت AutoTagged_Setاز مجموعه. گرفته باشيم
م : كنيمياستفاده

در بر روي مثال Precisionبراي هر قاعده ميزان معيار-1 هاي موجود
AutoTagged_Set را. آوريــم را بدســت مــي  APمــا نــام ايــن معيــار

(AutoTagged_Set Precision)در حقيقـت معيـار. گـذاريم ميAP 
دهد كه يك قاعده بدست آمده چـه دقتـي را در جـواب دادن نشان مي

هاي جديـد ديـده نشـده خواهـد به مثال) عات مورد نظراستخراج اطال(
.داشت

شود كه اگر به مجموعه قواعد مـا اضـافهميبراي هر قاعده محاسبه-2
هــا را از مجموعــه بشــود، چنــد مثــال يــا چنــد درصــد از مثــال 

AtuoTagged_Set بدرستي پوشش خواهد داد كـه بوسـيله مجموعـه
ن. شدند قواعد قبلي پوشش داده نمي  AA (Addedام ايـن معيـار را ما

Covered Instances to AutoTagged)در حقيقت معيار. گذاريم مي
AAدهد كه يك قاعده در صورت افزوده شـدن بـه مجموعـه، نشان مي

قواعد استخراج، به چه ميزان قدرت پاسـخگويي مجموعـه قواعـد را بـه 
.هاي جديد ديده نشده، باال خواهد برد مثال

بر AAو TP ،APيار پس ما سه مع داريم كه بترتيب به ميزان دقت
، ميزان دقت بر روي مجموعه(Training_Set)روي مجموعه آموزشي 

پوشش مجموعه افزايشو ميزان(AutoTagged_Set)ارزيابي قواعد
. اشاره دارند AutoTaggedقواعد استخراج بر روي مجموعه 

و ميـزان پوشـش را در براي اين كه ما مي خواهيم هر دو معيـار دقـ ت
و مقايسه قواعد توامان در نظر داشته باشيم دو معيـار تركيبـي،ارزيابي

تعريف كرديم كـه ارزيابيو آموزشيزير را با استفاده از هر دو مجموعه 
هر دوي اين معيارهـا. اي جامع از دو قاعده داشته باشيم بتوانيم مقايسه

و قدرت تعميم قاعده ارزي .اند ابي شونده، با هم توجه كردهبه ميزان دقت

ATP = (a * TP)  +  (b * AP)     a+b=1 
ATP = (a * TP)  +  (b * AP) + (c * AA)    a+b+c=1 
 

در الگـوريتم. هاي باال مساوي يك اسـت مجموع ضرايب ثابت در فرمول
و امتيـازدهي قواعـد اسـتخراج  ارائه شده از اين دو معيار براي مقايسـه

ا هـاي براي راحتي كار ما از نسبت تعداد مثال. ايم ستفاده كردهاطالعات
و ارزيابي براي بدست آوردن ضرايب ثابت استفاده كرده اما. ايم آموزشي

هاي ديگـر كـه ايـن ضـرايب را در حـين فرآينـد توان بر روي روش مي
.دهند، تحقيق كرد يادگيري براي بدست آوردن نتيجه بهتر تغيير مي

با-3-5  كاربر در فرآيند يادگيري تعامل
و پرهزينه بودن يكي هاي آموزشي به علت وقت مثالنبرچسب زد گير

هاي برچسب زده ميزان مثال.يادگيري با نظارت است از مشكالت روش
ها كاهش شده دستي مورد نياز، با عمل انتخاب كردن هدفمند نمونه

،)بتداي كارا(وقتي كه ما مجموعه قواعد خالي داريم. خواهد يافت
هاي ها از انبار نمونه تواند انتخاب تصادفي نمونه بهترين عمل مي

مي. برچسب زده نشده باشد رويم يك راه حل براي انتخاب وقتي جلوتر

هايي را انتخاب كنيم كه داراي تر، اين است كه مثال هاي يكدست مثال
از. يكسري كلمات كليدي از قبل تعيين شده باشند يك الگوريتم ما

مي نمونهانتخاب طرح خاص براي هاي در اينجا نمونه. كند استفاده
هاي برچسب زده نشده به سه دسته مختلف تقسيم مثال مجموعه

هاي آورده شده در زير بصورت تصادفي از هر يك از دسته. شوند مي
مي مثال :كند هايي را براي برچسب زده شدن انتخاب

قو مثال-1 اعـد اسـتخراج جـاري پوشـش داده هايي كه توسط يكـي از
هايي كه نياز به تغييرات بسيار كمي دارنـد تـا توسـط مثال-2.شوند مي

اي هايي كه توسط هـيچ قاعـده مثال-3.يكي از قواعد پوشش داده شوند
.شوند از مجموعه قواعد جاري پوشش داده نمي

مي نسبت مثال .تواند توسط كاربر مشخص شود هاي انتخابي از هر دسته
.ايم هاي مساوي در نظر گرفته فرض نسبت بصورت پيش

شوند، براي باال بردن آنهايي كه توسط قواعد موجود پوشش داده مي
راآن. باشند سطح دقت قواعد مفيد مي ها ضمنا ميزان اطمينان به قواعد

آن افزايش مي و نيز اگر نقيضي در بين ها وجود داشته باشد منجر دهند
شد به پااليش مجموعه معموال اگر اطالعات مورد نظر.قواعد خواهد

براي استخراج طوري تعريف شوند كه در متون ورودي بصورت غير 
كه متمركز وجود داشته باشند، با اين حالت بيشتر برخورد مي كنيم

يك نزديكيمثال بوده است كه توسط يك قاعده پوشش داده شود ولي
م كرده تن ورودي دچار مشكل مشكل كوچك، تطبيق الگوي قاعده را با

و براي يادگيري مورد استفاده اين مثال. است قرار ها اگر انتخاب شوند
ها خواهد براي اين نوع از نمونه Recall، موجب باال بردن معيار گيرند

مي. شد مي زيرا كه در حقيقت كه توان گفت، اين حالت وقتي اتفاق افتد
ن نمونه توسط هيچ قاعده بهمياي پوشش داده شود، اما اگر يك قاعده

.تر شود، آن را پوشش خواهد داد مقدار كمي عمومي
هايي است كه در جهت كامـل نمـودن مجموعـه دسته سوم شامل مثال

هايي ها بصورت تصادفي از ميان مثال اين مثال. باشد قواعد استخراج مي
مي اي پوشش داده نمي كه توسط هيچ قاعده  بـراي. شـود شوند، انتخاب

مااينكه كـه هاي پوشش داده نشده را بيابد، زمـاني بتواند مثال الگوريتم
شود، شماره قاعده پوشش دهنـده را در انبـار يك مثال پوشش داده مي

مي مثال .كند هاي آموزشي اضافه

 ارزيابي-4
 Recallو Precisionاز معيارهاي الگوريتم ارائه شدهبراي ارزيابي

و نتايج بدس كه WHISKت آمده با سيستم استفاده شد مقايسه شد
هاي موفق موجود در استخراج اطالعات از متن است يكي از سيستم

ا.]26[ هاي كامپيوتري هاي استخدام شغل آگهيةاز دامن،رزيابيبراي
و آزمايشي مجموعه مثالاستفاده شد زيرا  سيستم هاي آموزشي

WHISK ارزيابي سيستمو همچنين نتايج موجود بوددر اين دامنه 
WHISK آن در WHISKسيستم.]26،1[ ها مشخص شده بود بر اساس

از 700مجموع داراي از 400مثال بود كه و مثال براي آموزش سيستم
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مثال ديده شده از مجموعه 100مثال جديد به اضافه 300(مثال 400
 براي اين كه مقايسة. براي آزمايش سيستم استفاده كرده بود)آموزشي

و آزمايشي دقيقي داشته باشيم از همان مجموعه مثال هاي آموزشي
ازدليل.در الگوريتم جديد استفاده كرديم WHISKسيستم   استفاده

آ مجموعه مثال آدر موزشيهاي كه زمايشيمجموعه عالوه بر اين است
در ارزيابي پاسخگويي سيستم در مثال هاي ديده نشده، توانايي سيستم

آنح به مثالپاسخگويي صحي ها را ديده است، مورد هايي كه قبال
 Precisionدر معيارهاي ارزيابينتايج5و4در شكل.ارزيابي قرار گيرد

چ. استمقايسه شده WHISKبا Recallو هاي قدر مثاله هر
اند ولي بهبود بيشتري را نشان داده،معيارها آموزشي بيشتر شده است،

آن از يك مرحله به بعد اضافه  ها بهبود چنداني حاصل نكرده كردن
به Recallو Precisionطور متوسط معيارهايهب.است نسبت

WHISK نتيجه اصلي، بهبود. افزايش يافته است% 11.5و%7بترتيب
يعني هر دو معيار. است Recallو Precisionهمزمان هر دو معيار 

و ميزان پوشش پاسخگويي بر روي ور ها بدون وديصحت پاسخگويي
از6همين نتيجه در شكل. اند تضعيف يكديگر افزايش يافته با استفاده

 نتايج الگوريتم جديد. نشان داده شده است F-Measureمعيار تركيبي 
بهبود را نشان% F-Measure ،9.3در معيار WHISKنسبت به

كه مي ازدهد و استفاده  با توجه به عدم استفاده از پردازشات طبيعي
پايگاه دانش مورد نياز براي خودكار هاي يادگيري براي توليد روش

مي،استخراج اطالعات .باشد قابل توجه

 Precisionارنتايج ارزيابي معي)4(شكل

 Recallارنتايج ارزيابي معي)5(شكل

 F-Measureنتايج ارزيابي معيارهاي)6(شكل

آ هـاي زمايشـي فقـط از مثـال اين آزمايش را با اين تفاوت كه مجموعـه
و ديده نشده تشكيل شده باشد نتايج بدست آمـده. تكرار كرديم،جديد

را نشـان WHISKنسبت به سيسـتم F-Measureبهبود در معيار% 9.9
از. داد مي مثال ديده شده بـه عنـوان 100همچنين آزمايش با استفاده

بـه. شـد حاصـل% 7.7مجموعه آزمايشي تكرار شد كه ايـن بـار بهبـود 
هاي ديده نشـده عبارت ديگر الگوريتم جديد هم در پاسخگويي به مثال

.هاي آموزشي عملكرد بهتري داشته استو هم در حفظ نمودن مثال
در حالتي بدست آمده است كـه6تا4نتايج نشان داده شده در اشكال

و امتيـازدهي ATTPاز معيار در الگوريتم جديد  قواعـد بـراي مقايسـه
مياستفا اسـتفاده ATPنتايج بدست آمده در حالتي كه از معيار.شد ده
ميهما،كرديم مي داد با اين تفاوت كه بـا شـيبن ميزان بهبود را نشان

مي) زمان بيشتري(كندتري  همين اتفاق زماني. رسيد به حد باالي خود
هـاي آموزشـي را از فرآينـد يـادگيري حـذف كه انتخاب هدفمند مثـال 

به مي مي كرديم .پيوست وقوع

و پشنهادات نتيجه-5  گيري
مي،از الگوريتم ارائه شده استفادهبا تواند يك سيستم استخراج اطالعات

از بدون بهره گيري از پردازشات زبان طبيعي، عمل استخراج اطالعات
پايگاه دانش مورد نياز براي اين.متن را به صورت خودكار انجام دهد

ا مجموعه. ستخراج اطالعات تشكيل شده استعمل از مجموعه قواعد
قواعد استخراج اطالعات داراي الگوهايي هستند كه بايد در متن 

و در  اين. هاي متناظر توليد شوند تطبيق، خروجي صورتجستجو شده
هاي يادگيري ماشين به صورت خودكار مجموعه با استفاده از روش

.است توليد شده
عات يك الگوريتم جديد ارائه شد كه به براي توليد قواعد استخراج اطال

مي روش بانظارت، قاعده را از روي مثال . كند هاي آموزشي استقراء
و ارزيابي قواعد استخراج اطالعات، تعريف معيارهاي جديد براي مقايسه

به پردازش پس و استفاده از يادگيري هاي نهايي براي بهتر كردن قاعده
بهتر از خصوصياتت آوردن نتيجه روش تعاملي با كاربر براي بدس

سعي شد معيارهاي الگوريتم ارائه شدهدر.الگوريتم طراحي شده است
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به طور همزمان بهبود يابند كه نتايج Recallو Precisionارزيابي
آن ارزيابي كه به علت اين. ها را نشان داد ها افزايش قابل توجه هر دو

تخراج اطالعات به صورت خودكار توليد پايگاه دانش مورد نياز براي اس
كه تواند در دامنهمي اين الگوريتمگيرد، انجام مي هاي كاربردي ديگري

. منابع متني آن موجود باشد، مورد استفاده قرار بگيرد
و الگوريتم ارائه شده براي استفاده بر روي متون ساختارمند

و به همين نيمه بر روي تواندمي علتساختارمند طراحي شده است
وب بكار گرفته شودصفحات وب  كاوي موردو به عنوان يك ابزار در

ميدر تحقيقات آينده،.استفاده قرار گيرد توان الگوريتم ارائه شده را
گيري از پردازشات زبان طبيعي مورد بررسي قرار داد تا بتواند براي بهره

.م دهدساختار نيز انجابدون استخراج اطالعات را در محدوده متون 
هاي معنايي از پيش تعريف شده استفاده در الگوريتم ارائه شده از كالس

مي هاي معنايي با روش توليد خودكار كالس. شد از هاي يادگيري تواند
در همچنين.هاي تحقيقاتي آينده براي اين الگوريتم باشد زمينه

م تني الگوريتم ارائه شده از عبارات باقاعده براي بازنمايي الگوهاي
هاي ديگر مانند توان بر روي استفاده از مدل استفاده شد كه مي

.هاي حالت متناهي براي اين منظور تحقيق كرد ماشين
هـاي تركيبـي هاي تحقيقاتي آينده، استفاده از مـدل ترين زمينه از مهم

هاي مختلـف يـادگيري ماشـين بـراي ها از تكنيك خواهد بود كه در آن
د انش مورد نياز بـراي اسـتخراج اطالعـات از مـتن توليد خودكار پايگاه

مي هاي داده تكنيك.شود استفاده مي دهند كـه كاوي اين امكان را به ما
ا دانشي را به شكل مجموعه و ارتبـاط محتويات پايگاهزاي از قواعد داده

رو يــمهــا بدسـت آور بـين آن  هــاي هـاي سيســتم خروجــي كـهو از آن
توان بـرمي،ل ركوردهاي يك جدول استاستخراج اطالعات نيز به شك

هـاي كاوي براي بهبود خروجي هاي داده روي موضوع استفاده از تكنيك
.هاي استخراج اطالعات تحقيق كرد سيستم
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